GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N" 030/2018/PP - OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PARA
A
REALIZAÇÃO
DE
EXAMES
DE
ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2018, às 09h00min, reuniram-se o Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de Catunda. Sr. Elias Melo Lima e membros da equipe de apoio Sra. Antônia Elaine Freires
Galvão e Sr. Christiano Alves de Lira, designados pela Portaria n° 012/2018/GAB, de 15 de janeiro de
2018. para dar início aos trabalhos da sessão do Pregão Presencial n° 030/2018/PP. que tem por objeto a
Contratação de serviços para a realização de exames de ultrassonografia destinados a pacientes da rede

municipal de saúde do município de Catunda-CE, conforme publicação do aviso de licitação publicado no
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará (D.O.M) e Jornal de Grande Circulação, Jornal Diário do
Nordeste. Iniciada a sessão foram recebidos os documentos de credenciamento e envelopes contendo os
documentos de habilitação e proposta de preços. O Pregoeiro aguardou pelo prazo de 10 (dez) minutos a

possível chegada de mais algum licitante interessado em participar da licitação. Decorrido o prazo, não tendo
chegado mais nenhum licitante, o Pregoeiro encerrou o Credenciamento e comunicou a todos os presentes
que a licitação seria do tipo menor preço global, conforme especificado no edital. O Pregoeiro comunicou aos

presentes que iria dar início à análise do credenciamento, momento no qual os documentos foram analisados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e constatou-se que a única empresa participante do certame estava
CREDENCIADA, por atender as exigências do edital, conforme a seguir: 1. CEM RMP SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.351.055/0001-30, representada por Ricardo Martins Pinto, CPF

n° 001.853.133-45 e RG n° 99002046899 SSP/CE, sócio-administrador. O Pregoeiro solicitou ao

representante da licitante que rubricasse os documentos de Credenciamento, tendo feito juntamente com a
Equipe de Apoio. A licitante CEM RMP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA não comprovou a condição de
ME/EPP, sendo que a mesma não poderá a gozar dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006.
Logo após, o Pregoeiro anunciou que iria realizar a abertura do envelope contendo a proposta de preços da

única licitante participante do certame, momento em que foi realizada a análise da proposta apresentada, de
acordo com o Edital e seus anexos, tendo sido observado que a Proposta estava CLASSIFICADA, por
atender às exigências do Edital. O Pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitante presente rubricaram a
proposta apresentada. Não houve manifestação contra a análise e classificação na fase de abertura e

julgamento da proposta de preços. Após, o Pregoeiro cadastrou o valor global proposto pela licitante no
Mapa de Lances, o qual se encontra em anexo, detalhando todos os valores iniciais propostos pela
licitante. Prosseguindo com os trabalhos, foi aberta a etapa de lances, conforme mapa em anexo, que
após a negociação realizada pelo Pregoeiro chegou-se seguinte resultado: ABERTO O LOTE ÚNICO a

í

licitante CEM RMP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA sagrou-se arrematante com o valor global de R$

153.090.00 (cento e cinquenta e três mil e noventa reais). Logo em seguida, foi aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação da empresa arrematante, momento em que os documentos foram analisados e
observou-se que a licitante apresentou todos os documentos conforme exigências do edital, sendo declarada
Habilitada neste certame e vencedora do único lote em disputa. Todos os documentos foram rubricados pelo

Pregoeiro, membros da equipe de apoio e pelo representante da licitante. O valor global final encontra-se
abaixo do valor de referência para contratação. Em seguida, o Pregoeiro solicitou ao representante da empresa
vencedora que apresentasse proposta de preços adequando os valores ao lance final que se sagrou vencedor.
O representante da licitante comunicou que apresentaria na própria sessão sua proposta de preços adequada,
ajustando os valores ao lance final apresentado. A proposta ajustada foi recebida e rubricada por todos os
presentes à sessão. Como nada mqis havia a tratar, e sem nenhuma manifestação por parte do único licitante
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presente, tendo expressamente declinado de apresentação de recurso, foi encerrada a sessão e elaborada a

presenta Ata de sessão pública de licitação, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e representante da licitante presente à sessão.

Antônia’Elaine Freires Galvão
Membro da Equipe de Apoio

Chrisuano Alves de Lira
Membro da Equipe de Apoio

Empresa:

CEM RMP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ n° 26.351.055/0001-30
Ricardo Martins Pinto
CPF n° 001.853.133-45
Sócio-administrador
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